
 

 

 

JUNIOR CONTROLLER – 40 uur 

 
 
De Tuinbeurs Groep is een vooruitstrevend familiebedrijf met diverse werkmaatschappijen binnen de 

buitenverblijven- en prefab houtbranche. Tuinbeurs Nederland is van oudsher het bekendste bedrijf 

van de groep. Dit bedrijf is gericht op de particuliere markt en beschikt over een grote showroom met 

buitenverblijven en aanverwante artikelen. Tuinbeurs Montage maakt het mogelijk om de particuliere 

klant volledig te ontzorgen en de montage van buitenverblijven en/of aanleg van bestrating en 

grondwerk uit handen te nemen.  

Daarnaast zijn DWF en Bativo ook onderdeel van de groep. Dit zijn Nederlandse productiebedrijven 

gericht op de zakelijke markt. Hier worden prefab elementen, luxe buitenverblijven, tuinhuizen, 

bijgebouwen, mantelzorgwoningen, schuren, blokhutten en aanverwante artikelen geproduceerd. 

Kortom, bij de Tuinbeurs Groep hebben we alles in eigen beheer! Dit alles doen we met een team van 

120 enthousiaste medewerkers verdeeld over de afdelingen verkoop, e-commerce, logistiek, productie, 

installatie en montage, dit zorgt voor een energiek en krachtdadig bedrijf. Als organisatie hebben we 

oog voor onze medewerkers en faciliteren graag daar waar het bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling 

en een goede werksfeer. 

Dit ga je doen: 

 

Doordat Tuinbeurs Nederland een groeiende organisatie is, zijn je werkzaamheden niet volledig in 

beton gegoten. De werkzaamheden die je in ieder geval zult uitvoeren zijn:  

• Je ondersteunt de Financial en Business Controller met de dagelijkse werkzaamheden; 

• Je draagt bij met het opstellen van de maand- en jaarafsluiting;  

• Je bent verantwoordelijk voor de kostenanalyse van interne projecten; 

• Je komt zelf met verbetervoorstellen om het maandelijkse afsluitproces te verkorten; 

• Je helpt mee met de dagelijkse werkzaamheden (inboeken facturen, verwerken bank, 
crediteuren contact / administratie). 

Wij verwachten daarom het volgende van je: 

• Afgeronde MBO 4 / HBO opleiding in een financiële of administratieve richting; 

• Stage / werkervaring met financiële administraties, boekhouding en jaarrekeningen; 

• Je hebt affiniteit met processen in een handels- en/of productiebedrijf; 

• Enige kennis van een ERP pakket is een pré;  

• Je bent leergierig en proactief en staat te trappelen om je verder te ontwikkelen;  

• Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Sterk analytisch vermogen met focus op kwaliteit;  

 
 
 
 



Dit bieden wij:  

• Werken in een groeiend familiebedrijf waar een goede werksfeer hoog in het vaandel staat;  

• Een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed 
functioneren; 

• 25 vakantiedagen,  

• Goede pensioenregeling;  

• Marktconform salaris;  

• Een aantrekkelijke personeelskorting op de producten in ons assortiment;  

• Borrels en feestjes met het team of met het hele bedrijf!  
 

Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature?  

Solliciteer direct en tenminste vóór 28 januari door je motivatie en CV te richten aan de afdeling HR, 
t.a.v. Emy Vos via HR@tuinbeursnederland.nl of bel voor meer informatie naar Emy, 06-20757972 
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